
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KŘÍŢOVKA NA PROSINEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nejen o Vánocích platí…viz tajenka 
Vodorovně: A. Kujný nerost, stavební podnik (zkr.), zdali, remíza v šachu. –  
B. Patro ve stodole, vzor dokonalosti, sbor ministrů, korýš. – C. Květní prášek, 
trávník, II. díl tajenky, řeka v Kanadě, římsky 2050. – D. Italské město, shluk 

lidí, staročeské zájmeno, nádhera. – E. Vířivé tance, druh ořechu, náš herec, 
město v Jemenu. – F. Na kterém místě, shluk bublin, popěvek, čas, německy 
„paže“. - G. Prachovka, SPZ Litoměřic, obec u Domažlic, německy „červený“, 
potomek. – H. Mrak, uskutečňovat stavbu, pomůcka pradlen. – I. Roztírat, IV. díl 
tajenky, člen indoevropského kmene. – J. Části úst, anglicky „dub“, SPZ Svitav, 

norský rychlobruslař (OH 1960), španělské město. 
Svisle: 1. Nemoc rtů, patron. – 2. I.díl tajenky, 3. Věžní hodiny, odstraňovat 

plevel. – 4. Hospodářské náčiní, mzdy. – 5. Polská řeka, číslovka, rusky „kdo“. – 
6. Vidina ve spánku, jméno Medřické, SPZ Staré Lubovni. – 7. Pestrý pták, 
papoušek, opuchlina. – 8. Město ve Francii, německý název Domažlic. –  
9. Rozruch, obilniny. – 10. Nehodní, předložka, část slovního projevu. –  
11. Evropan, ostrov v Malých Sundách, SPZ Trenčína. – 12. Město na Aljašce 
(USA), město v Nigérii, vesnice. – 13. Poschodí, útok. – 14. Vojsko, slétnutí. – 

15. III. díl tajenky. – 16. Rodový svaz, český kníže.  

Nápověda: C. Nat, F. Arm, 8. Taus, 11. Alor                 František Záloha                                               
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Fryštácký Farníček slaví – vychází jubilejní  
sté číslo našeho farního časopisu. 
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V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 

slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je 

květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, 

ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec je modlitbou 

krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je 

též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 

nechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. Přesto 

co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence 

už mnohé vyprosila. 

 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 

famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 

Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 

ji připravovali. 

 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 

biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 

Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 

potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 

vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 

svou láskou je Světlo pro každého člověka. 

 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 

Marii. 
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DUCHOVNÍ SLOVO 
Advent je dar. Naneštěstí pro nás dar 

stále více opomíjený. Jeho smyslem vždy 

bylo pomoci člověku znovu nalézt Boha, a 

tím sebe. Otázkou ale je, zda vůbec 

toužíme po pravdě o Bohu a o sobě. Zda 

před obojím neutíkáme (v adventu 

rychleji než jindy). Dostáváme tedy opět 

do rukou tuto příležitost. Nebude až tak 

dlouhá. Čím naplníme letošní advent? 

Zkusme si vymezit prostor, ve kterém se chceme připravovat na 

setkání s Bohem setkáváním se sebou. Zkusme si říci: Já přece 

nemám zapotřebí, já přece nemusím …! (shánět nesehnatelné, honit 

nedohonitelné, podléhat diktátu, co musím mít a bez čeho bych 

nebyl). Nepůjde to beze změny každodenních stereotypů. Nepůjde to 

bez bedlivého přezkoumání, kdo anebo co mi velí, mluví do života, 

utváří mé názory, formuje mé postoje. 

 Přesto je to veliká cesta k velikosti. Cesta, na které by 

poznenáhlu mohli být zase rodiče více pro své děti a děti pro své 

rodiče, staří pro mladé a mladí pro staré, člověk pro sebe a my 

všichni – pro Boha. 

 Pro sebe i pro Boha vytváříme i náš farní časopis. Představte 

si, že toto číslo Farníčku je jubilejní – 100. Kolik to bylo článků, 

informací, povzbuzení, zábavy. Stojí za to otevřít si i starší čísla a 

potěšit a povzbudit se tím, co všechno jsme společně prožili jako 

farnost, jako rodina Božích dětí. 

Děkuji všem redaktorům a přispěvatelům za vykonanou užitečnou 

práci a  Vám všem, celé farnosti, přeji požehnaný advent a šťastné 

Vánoce                                                             Váš otec Miroslav. 

 

 

PRANOSTIKY – PROSINEC                  PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA  
 Studený prosinec, brzké léto. 
 Když sníh v prosinci není, zima v březnu nepoleví. 
 Svatá Barbora (4.12.) na ledě, koleda na blátě. 
 O svaté Barboře (4.12.) – sáně jsou na dvoře. 
  Svatý Mikuláš (6.12.) – oplachuje břehy, rádo pršívá. 
 Svatá Lucie (13.12.) – noci upije a na flašku nepřidá. 
 O svatém Lazaru (17.12.) – ucpi doma každou spáru. 
 Na Adama a Evu (24.12.) – čekejte oblevu. 
 Na Štědrý den hvězdičky, nesou vajíčka slepičky. 
 Lepší Vánoce třeskuté, než tekuté. 
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                                                             KALENDÁRIUM PROSINEC 2011 
  4.12. 2. neděle adventní 

  6.12. Památka svatého Mikuláše  

  7.12. Památka svatého Ambroţe 

  8.12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 

11.12. 3. neděle adventní 

13.12. Památka svaté Lucie 

14.12. Památka svatého Jana od Kříţe 

18.12. 4. neděle adventní 

24.12. Štědrý den 

25.12. Boţí hod vánoční 

26.12. Svátek svatého Štěpána 

27.12. Svátek svatého Jana, apoštola 

28.12. Svátek svatých Mláďátek 

30.12. Svátek svaté Rodiny 

31.12. Silvestr – konec občanského roku           sv. Jan od Kříţe           

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŢEB 2011 

18.12. 4. neděle adventní           8.00, 10.00   

24.12. Štědrý den               16.00 (pro děti a rodiče)  

    22.00 (zpívaná půlnoční) 

25.12. Hod Boţí Vánoční                   8.00, 10.00 

25.12. Ţivý Betlém na náměstí Míru     14.00 

26.12. Svátek svatého Štěpána           8.00, 10.00 

31.12. Silvestr                   17.00 (děkovná) 

  1. 1. Slavnost Matky Boţí Panny Marie    8.00, 10.00 

    

 

 
 
                                         
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Rok 2011 se naplnil a před námi je advent  

a pomalu stojíme na prahu letošních Vánoc. 

Krásná tradice Hodu Božího Vánočního spojená  

s humanitární sbírkou bude pokračovat i letos. 

 

ZVEME VÁS NA ŢIVÝ BETLÉM, 

KTERÝ SE BUDE KONAT 

V NEDĚLI 25. PROSINCE OD 14 HODIN  

NA NÁMĚSTÍ MÍRU VE FRYŠTÁKU 

Těšíme se na setkání s Vámi u „Betlémské stáje“. 

*** 

PŘEJEME VŠEM ČTENÁŘŮM FARNÍČKU 

POKOJNÝ ADVENT, 
RADOSTNÉ PROŢITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH 

A DO NOVÉHO ROKU 2012 HODNĚ POMOCI BOŢÍ. 
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ADOPCE DĚTÍ NA DÁLKU. 
Milí fryštáčtí farníci, zveme vás opět k zapojení do projektu Adopce dětí 

na dálku, při němž dlouhodobě podporujeme 7 chudých indických dětí. 

Sbírka na tento účel probíhá v listopadu a prosinci v našem městě už 

šestnáctý rok. Své dary můžete předat paní Konečné na matrice MěÚ, 

paní Rakové ve školní jídelně a dále v jednotlivých částech města těmto 

občanům: Růženě Vítkové, Márii Urbáškové, Zdeňce Doležalové, Marii 

Kršákové, Aničce Skaličkové, Marii Zapletalové, Zdeňku Orsavovi a 

Františku Mrázkovi. Informace o průběhu sbírky budou zveřejněny na 

vývěsce u nákupního střediska a také ve FL a Farníčku.  

                                Všem dárcům předem děkují organizátoři akce. 
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DOPIS OTCE BISKUPA „KÁJI“ HERBSTA ČTENÁŘŮM FARNÍČKU 
 

Milí přátelé, vážení Fryštačané,  

zdravím vás z Prahy. Dozvěděl jsem se, že 

fryštacký Farníček bude slavit desáté 

narozeniny. Vzpomínám si, jak nám ve 

fryštackých novinách nechávali stránku, 

nebo aspoň půl, abychom mohli veřejnosti 

sdělit naše programy v kostele, nebo 

pozvánky na různé akce. Vzpomínám také, 

jak jsme si tenkrát  říkali, že by bylo dobré 

mít vlastní periodikum, které by vycházelo 

aspoň jednou za měsíc a Bohu díky, stalo 

se. Od té doby Farníček nepřetržitě 

vychází, letmo informuje o tom, co se 

odehrálo a co je již za námi, s větší 

podrobností pak zve ke všemu, co se 

chystá, aby bylo možné podílet se na všem, co farníci považují za 

důležité. Fryštacký Farníček pravidelně dostávám, asi byste uhodli, 

kdo mi ho každý měsíc posílá, abych stále mohl sledovat, co se ve vaší 

/v naší/ farnosti odehrává. Nechce se mi věřit, že to příští rok bude již 

deset let, co jsem vás musel opustit, ale ujišťuji vás, že kus mého 

srdce ve Fryštáku zůstal. Farníčku přeji, ať vzkvétá, ať nezapomene 

informovat o všem důležitém v rámci farnosti, a třeba i církve a stále 

hledá svou tvář, protože je to vizitka všech Fryštačanů, kteří hledají a 

milují Pána Ježíše. Bůh vám žehnej!! 

              Váš otec Karel 

 

V reakci na moji prosbu o příspěvek a hlavně rychlou odpověď otce 

biskupa jsem si dovolil jménem nás všech napsat následující přání… 

Milý otče Kájo, 

moc děkuji za váš příspěvek k 10. výročí 

Farníčku - myslím, že všichni fryštáčtí 

farníci budou potěšeni. Ještě jednou přeji 

co nejrychlejší uzdravení a protože se 

kvapem blíží Vánoce tak i radost z 

narození našeho Pána. Věřím, že se zase 

"a snad i brzy " uvidíme osobně u nás ve 

Fryštáku. A vyřizuji moc pozdravů od 

Vašich bývalých farníků.....všichni Vám 

přejí jen jedno - brzké uzdravení a myslí 

na Vás ve svých modlitbách....                           

    -pn- 

Fotografie ze srpnové hospitalizace otce biskupa Herbsta v nemocnici. 

                

 

 

 

 

POZVÁNKA 
Folklorní sdružení Prameny pí uč. V. Kunstové 

ve spolupráci s fryštáckou farností 

Vás zvou na 

 

TRADIČNÍ XXXIII. VÁNOČNÍ KONCERT 

SOUBORŮ PRAMENY, PRAMÉNEK A PRAMEN. 

PONDĚLÍ 26. PROSINCE 2011 V 15.00 HODIN 
V KOSTELE SVATÉHO MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU 
 

Průvodní slovo: Mgr. Pavel Nášel 

Věříme, že Vám doteky vánočních písní a koled 

zpříjemní tento sváteční čas. 

  

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED VÁNOCEMI 
 

 

18.12. 

 

neděle 

 

15.00 – 17.00 

 

P. Jan Komárek 

 

21.12. 

 

středa 

 

16.00 – 18.00 

 

P. Max Dřímal 

 

22.12. 

 

čtvrtek 

 

16.00 – 18.00 

 

P. Libor Všetula 

 

23.12. 

 

pátek 

 

10.00 – 12.00 

 

P. Miroslav Dibelka 

   

16.00 – 18.00 

 

P. František Bezděk 
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SLAVNOSTNÍ PREZENTACE NOVÉ KNIHY  

Středa 16. listopadu byla tak trochu 

sváteční – nejenom proto, že 

následující den bylo volno 

(připomínka 17. listopadu). 

V sále DISu se totiž sešlo několik 

desítek lidí (zdaleka ne jen farníků), 

kteří si přišli poslechnout zajímavé 

vyprávění Mgr. Víta Němce. Jak už 

Farníček dopředu „avízoval“ 

fryštácký autor představil svoji 

novou publikaci nazvanou …  

Školské sestry III. řádu svatého Františka ve Fryštáku v letech 

1898 – 1927. Slavnostní atmosféru podpořilo i vystoupení starosty 

města Mgr. Lubomíra Doležela a fryštáckého kronikáře PhDr. Česlava 

Zapletal (Víťa byl jeho žákem na holešovském gymnáziu). 

V autorově přednášce jsme se dozvěděli řadu zajímavých detailů 

nejenom z historie této budovy (DISu), ale i ze života našeho města na 

přelomu 19. a 20. století. Spousta zájemců (včetně našeho bývalého 

kněze P. Emila Matušů nebo publicisty a spisovatele Josefa Paly) si 

samozřejmě knihu zakoupila, a jak se sluší a patří nechala si připsat i 

autorovo věnování. 

Pro ty z Vás, kteří se akce nemohli zúčastnit a měli by o knížku, která 

by se mohla stát i hodnotným vánočním dárkem, zájem bude v prodeji 

nejenom v našem farním kostele, ale i v Domě Ignáce Stuchlého. 

 

Autoru Mgr. Vítu Němcovi se také sluší poděkovat za jeho práci na 

našem zpravodaji. Je totiž členem redakční rady Farníčku už od samého 

začátku – tedy celých 10 let. Přejeme mu, ať si jeho kniha najde cestu 

mezi své čtenáře.              -pn- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plný sál DISu pozorně poslouchal přednášku Mgr. Víta Němce. 

Hostem byl také bývalý fryštácký farář P. Emil Matušů. 
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CESTOVNÍ DENÍK DVOU MLADÝCH POUTNIC (3. ČÁST) 

V neděli dne 14. 8. 2011 nás čekal jeden 

z vysněných okamžiků naší návštěvy 

Španělska – účast na mši v La Sagrada 

Familia (chrám zasvěcený Svaté rodině). 

Tento chrám se staví už od roku 1882 a 

dokončen by měl být v roce 2026, kdy si 

Španělé připomenou 100. výročí od úmrtí 

Antonia Gaudího, stavitele tohoto 

velkolepého díla. Po snídani jsme kolem 9 

hodiny vyrazily spolu s ostatními vstříc 

tomuto velkému zážitku. V chrámu jsme 

byly o hodinu dříve (mše začínala 

v 11:00) a tak jsme měly čas si slavný 

chrám prohlédnout a vyfotit. Pocity se 

nedají popsat, každý z nás si odnesl něco 

ve svém srdci a budeme na to dlouho vzpomínat. Přes svoji 

mohutnost působil velmi lehce a prosvětleně. La Sagrada plná 

symbolů vypovídá o tom, že Gaudí byl hluboce věřící a měl dar od 

Boha. Po mši nás rychle „vypakovali“ a tak jsme se vydaly do 

nedalekého parčíku na oběd. Odpoledne byl volný program, a protože 

byl tento den posledním dnem v Barceloně, chtěly jsme si ho pořádně 

užít a stihnout to, co jsme ještě nestihly. Tak hurá na to. První přišel 

na řadu dům Casa Mila známý také jako La Pedrera neboli Kamenný 

dům. Bohužel nás tento dům nezaujal tak jako Casa batlló, ale 

podívat jsme se na něj musely. Po 2 hodinové zastávce, opět 

v nákupním centru (ach ty ženské), jsme celé natěšené spěchaly 

vstříc chladivému osvěžení v moři s písečnou pláží, no konečně! Když 

jsme docházely k pláži, tak se náš sen o úžasném koupání pomalu 

rozplýval. Mezi miliony lidí mačkajících se vedle sebe jsme ale našly 

volné místečko a nadšeně vyrazily k vodě. Naše nadšení však opadlo, 

když jsme spatřily moře plné odpadků a kdo ví čeho. No, nicméně 

jsme se odvážily a přece jenom si zaplavaly. Dlouho jsme se 

nezdržely a kolem 20:00 jsme vyrazily směr Fuentes Colores 

(barevná fontána). Cesta nebyla snadná, trochu jsme bloudily, ale 

Pán se o nás postaral a poslal nám dva své anděly strážné v podobě 

dvou skvělých babiček, které nám moc pomohly. Španělé jsou vůbec 

ochotnější a vstřícnější než lidé v ČR. To stojí za zamyšlení. No a teď 

nás čekal hřeb celého pobytu v Barceloně. Před námi se vynořilo 

náměstí plné osvětlených fontán, jimž dominovala obrovská fontána 

hrající všemi barvami doprovázená hudbou. I slzičky dojetí se 

objevily. Tím náš pobyt v Barceloně skončil a zítra se autobusem 

přemístíme do Madridu, kde nás čeká druhá – duchovně zaměřená 

část našeho dvoutýdenního pobytu ve Španělsku.                   p+mj 
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NAŠE POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ (7. ČÁST) 
Další den ráno jsme po snídani a modlitbě v hotelové kapli v Nazaretu 

odjeli na horu Blahoslavenství, ze které jsme poté sešli pěšky dolů. 

Kostel je postaven v tiberiánském stylu podle domácích zvyků. 

Stavitel jej postavil jako tělo, okna jako oko, skrze ně je vidět dovnitř 

i ven. Ve správně fungující církvi se musí lidé mezi sebou vidět! Je 

tady mnoho stromů eukalyptů, které byly uměle dovezeny. Chtěla 

jsem si natrhat listy domů a vyrobit si eukalyptový olej proti chřipce, 

ale bylo mi řečeno, že jsou to eukalypty pouze okrasné, a že nemají 

léčivý účinek. Dopoledne jsme navštívili Kafarnaum, město ve kterém 

žil Ježíš, kde uzdravil Petrovu tchýni a také zde uzdravil ochrnutého, a 

museli přitom rozebrat střechu. Zjistili jsme, že domečky byly docela 

prosté, jedna místnůstka byla pro jednu rodinu. Večer dovnitř nanosili 

matrace a spali (proto Ježíš říká v podobenství o modlitbě, že máme 

být neodbytní jako soused, kterému přišla v noci návštěva - opravdu 

bylo těžké mezi spícími dětmi vstát, projít a něco hledat). Ráno 

matrace vynosili ven a uvnitř se zase pracovalo. A střechy byly  

složeny jen z palmových listů. A tak vůbec nebyl problém střechu 

rozebrat a znovu složit. Naše další cesta vedla ke Galilejskému 

jezeru, kde jsme mohli ochutnat zdejší zvláštní rybu (prý má dvě 

páteře, jednu na hřbetě a druhou uprostřed těla). Samozřejmě, že 

jsme využili také možnosti vykoupat se v jezeře. Krásná čistá voda a 

hory kolem vypadaly velmi romanticky. Odtud jsme jeli do Tabhy 

(místa kde Ježíš nasytil zástupy rozmnožením chleba a ryb). Na závěr 

dne jsme byli u chrámu Primátu sv. Petra s Mensa Christi. Tady se po 

svém zmrtvýchvstání Ježíš třikrát Petra zeptal, zda jej miluje a předal 

mu pastýřské poslání. Měli jsme tu mši svatou. Je to u Galilejského 

jezera, a v písku jsou tři kameny ve tvaru srdce. Viděli jsme červánky 

při západu slunce, a přitom v tomto čase u nás většinou prší, ale tady 

zase nespadla ani kapička.                     Pokračování příště       -js- 
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POSLOUCHÁME, SLEDUJEME A PODPORUJEME…  

RADIO PROGLAS A TV NOE 
Od 8. prosince roku 1995 vysílá v naší republice křesťanská radiová 

stanice Proglas. Jeho vlny jsme u nás ve Fryštáku mohli zachytit 

nejprve z vysílače z nedalekého Svatého Hostýna, později se síť 

vysílačů rozmnožila na 15 a dnes jeho fryštáčtí příznivci mohou 

využívat k příjmu i internet či satelit a v nedaleké budoucnosti 

digitální přenos. Hlavním posláním Proglasu je připravovat půdu pro 

evangelizaci, vytvářet a nabízet společenství, podporovat rodinu 

v tradičním pojetí a vlastním způsobem života svých členů svědčit o 

víře v Boha, lásce a naději.  Lidé, kteří svými dary podporují provoz 

Proglasu se registruji do Klubu přátel Rádia Proglas (letos jich bylo už 

přes 22.000). Ve Fryštáku je 44 členů Klubu  přátel Proglasu a dalších 

14 Fryštáčanů se už za naše rádio „přimlouvá na věčnosti“. Odhaduje 

se, že v naší republice je poslouchá týdně 80 až 150 tisíc posluchačů. 

Velká většina fryštáckých posluchačů podporuje své rádio finančně 

dle svých možností (skutečnost, že vysílá jako jediné české rádio více 

než 15 let bez reklam a finančního přínosu z nich, je možno 

považovat za zázrak).  Stále se zmenšující skupinka našich členů 

doposud volila formu hromadného daru. Na konci každého čtvrtletí 

jsme své dary odesílali společně jedním bankovním převodem, letos 

tak doposud odešlo na účet Proglasu 11.400,- Kč. Od příštího roku 

od skupinové formy podpory upustíme, finančně nejvýhodnější je 

forma převodu daru z bankovního účtu, kde je poplatek za transakci 

minimální či nulový, nedoporučujeme používat poštovní poukázky, 

kde je váš dar Proglasu doprovázen poštovním poplatkem.  

Mladší sestrou Proglasu je TV NOE. Vysílá od roku 2006 a u nás její 

program sledujeme pomocí digitálního satelitního vysílání DVB-S ze 

satelitu Astra 3A, nebo můžeme využít internetové vysílání. Rovněž 

příznivci TV NOE jsou sdruženi do svého klubu (v našem městě máme 

11 členů) a tato křesťanská televize rovněž nevysílá reklamy.  

Všichni, kdo se podílejí na tvorbě vysílání Proglasu a TV NOE usilují 

napodobit Pavlovu apoštolskou horlivost. Řečeno slovy samotného 

Krista: „Budou-li oni mlčet, bude křičet kamení!“ (Lk 19, 40) 

Bude dobře, když se v naší farnosti budou rozmnožovat řady těch, 

kteří toto evangelizační úsilí podpoří modlitbou, členstvím v Klubu 

přátel Proglasu a NOE a svými dary. 

 
                                                            
 

POZVÁNKA NA CESTOPISNOU BESEDU 

„PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA“, 
 

která se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince v 18 hodin  
v prostorách Městské knihovny ve Fryštáku. 

Spolu s výkladem budou promítány fotografie z cesty po 

Izraeli, především z Nazaretu a Betléma. 

K vidění bude i „betlém“ vyrobený z olivového dřeva  

dovezený přímo z Betléma. 

 

Těší se na Vás Jana a Stanislav Skaličkovi. 
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Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 

KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (38. ČÁST) 
Poslední období života P. Pijáka 

popisuje nedlouhý strojopisný text 

bez uvedení autora, který je 

vložen ve farní kronice. Podle 

tohoto zápisu na 1. neděli adventní 

1983 vykonal otec Alois nedělní 

bohoslužby jen s velkým 

sebezapřením a již v úterý 

následujícího týdne byl 

hospitalizován ve zlínské 

nemocnici na jednotce intenzivní péče. Příčinou byla srdeční slabost. 

Ve farnosti jej během prosince a ledna zastupovali kněží z okolních 

farností – P. Antonín Andrýsek z Kašavy a P. Antonín Urban z Lukova 

(jen za prosinec bylo ve fryštáckém kostele asi 13 pohřbů). Již 

v předvečer 2. neděle adventní – v sobotu 3. 12. 1983 – byla do 

nemocnice odvezena také sestra P. Pijáka – Františka, která mu 

dělala na faře hospodyni. Přesto, že se zdálo, že se její zdravotní stav 

lepší, následující neděli 11. 12. ve večerních hodinách zemřela. 

Příčinou smrti byla plicní embolie. Není třeba podotýkat, že zprávu o 

smrti sestry přijímal P. Piják velmi těžce a s velkou bolestí. Zdravotní 

stav otce Pijáka se před Vánocemi zlepšil natolik, že mohl být na 

svátky propuštěn z nemocnice. Vánoční bohoslužby místo něj ale 

vykonal P. Manďák z Lukova. Po novém roce se P. Piják zotavoval u 

své neteře ve svém rodišti – Újezdci u Luhačovic. Do Fryštáku 

dojížděl jednou za 14 dní vyřizovat farní administrativu. Od neděle 

29. ledna 1984 jej ve farnosti zastupoval P. Otakar Pělucha ze Štípy, 

který do farnosti dojížděl několik následujících měsíců. V neděli 5. 

února navštívil farnost apoštolský administrátor biskup Josef Vrana. 

P. Piják se s ním při té příležitosti dohodl, že pokud se jeho zdravotní 

stav nezlepší do poloviny května toho roku, požádá o odchod do 

důchodu. Rozhodnutí odejít na odpočinek do svého rodiště pak P. 

Piják začátkem května skutečně učinil. Z Fryštáku měl odejít 1. 

července 1984. Dále nechme mluvit zápis z farní kroniky: „V neděli 

17. června odpoledne P. Alois přijel s rodinou své neteře, aby dal do 

pořádku finanční záležitosti farního úřadu. Na faře P. Aloise navštívilo 

několik farníků. Pan farář byl veselý a zdálo se, že jeho zdravotní stav 

se lepší. Nikoho z přítomných nenapadlo, že se s duchovním otcem 

vlastně za farnost loučí. V pondělí odpoledne byl P. Alois na faře 

nalezen mrtev. Zemřel v ranních hodinách. Příčinou smrti byl infarkt.“ 

Poslední vůlí otce Pijáka bylo, že zemře-li jako fryštácký farář, má být 

pohřben ve Fryštáku. Proto bylo s jeho rodinou dohodnuto, že bude 

pohřben do kněžské hrobky na místním hřbitově, kterou v roce 1972 

sám pomáhal budovat.  
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DOKONČENÍ                       
Pohřeb se konal ve Fryštáku v pondělí 25. června 1984. Pohřbívat 

přijel biskup Josef Vrana. Zúčastnili se i kněží – místní rodáci P. 

Valentin Rafaja, P. Rudolf Chudárek a P. Pavel Uhřík a také kněží 

z vizovického děkanátu a okolí (na pohřbu byl i tehdejší vizovický 

farář P. Jan Graubner). Na pohřeb přišlo mnoho lidí z Fryštáku i 

okolních vesnic. Na hřbitově se s otcem Aloisem za farnost rozloučil 

předseda místního JZD Ing. Vladimír Chudárek.  

P. Piják působil ve Fryštáku 34 let. Za tu dobu pokřtil asi 1830 dětí, 

oddal asi 654 novomanželských párů a 1370 zesnulých farníků 

doprovodil na hřbitov. Od jeho smrti letos uplynulo již 27 let. 

Requiescat in pace…                                                             -vn- 

 

OHLÉDNUTÍ ZA STOVKOU 

Milí příznivci a čtenáři Farníčku, máme tu 100. číslo naše farního 

zpravodaje a s ním i důvod trochu bilancovat. Protože se v rámci 

našeho Farníčku věnuji především zprávám ne až tak aktuálním, ale 

spíše desetiletým až staletým, dovolím si krátce zrekapitulovat 

především rubriku „Z dějin naší farnosti“. Ta se objevila v našem 

zpravodaji již krátce po zahájení jeho vydávání – v únoru roku 2003 – 

a věnovala se historii fryštáckého farního kostela. Tato rubrika 

vycházela s menšími přestávkami až do prázdninového čísla 2007 

(v letech 2006-2007 jí sekundovala podobná rubrika s názvem 

Kostely na Valašsku). Celkem vyšlo v této sadě dějin farnosti 33 dílů. 

Od října 2007 začala vycházet nová řada této rubriky s podnázvem 

„Kněží, kteří působili ve Fryštáku“. Až do dnešního čísla vyšlo celkem 

38 dílů této sady, která byla navíc v několika číslech doplněna malým 

fotoseriálem farních historických fotografií z minulých desetiletí. 

Celkem tedy doposud vyšlo 71 dílů této rubriky. Seriál o fryštáckých 

farářích v dnešním čísle končí. Kněží, kteří působili v „novodobých 

dějinách“ naší farnosti – tedy po roce 1990 (P. Wild, P. Honka, P. 

Herbst, P. Matušů a P. Dibelka) už budou čekat na své díly našeho 

seriálu v některých budoucích číslech Farníčku. Rubrika dějiny farnosti 

tím ale nekončí a v příštím roce budeme hledat, jaký nový obsah jí 

dát. Za jakékoliv vaše náměty a návrhy budeme vděční. 

Kromě dějin farnosti jsem se v předchozích letech věnoval také 

rubrice o plnomocných odpustcích, která už také vyčerpala svůj 

obsah, a už za otce Emila vzniknuvši rubrice „Církevně – liturgické 

okénko“, jakési poradně v otázkách víry, liturgie a církevní praxe (po 

vzoru Katolického týdeníku), kde byla možnosti vznést jakékoliv 

otázky z těchto oblastí a zároveň tím umožnit ostatním farníkům 

dozvědět se něco pro ně doposud neznámého. Tuto rubriku by bylo 

možné obnovit, ale její existence závisela a závisí především na vás – 

čtenářích, a na vaší iniciativě, zájmu a zvídavosti. Jaký bude Farníček 

ve své další stovce, tedy záleží i na každém z nás.                      -vn- 

 

 

 

Pohřeb P. Aloise Pijáka 
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Pohřeb P. Aloise Pijáka 
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NAŠE POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ (7. ČÁST) 
Další den ráno jsme po snídani a modlitbě v hotelové kapli v Nazaretu 

odjeli na horu Blahoslavenství, ze které jsme poté sešli pěšky dolů. 

Kostel je postaven v tiberiánském stylu podle domácích zvyků. 

Stavitel jej postavil jako tělo, okna jako oko, skrze ně je vidět dovnitř 

i ven. Ve správně fungující církvi se musí lidé mezi sebou vidět! Je 

tady mnoho stromů eukalyptů, které byly uměle dovezeny. Chtěla 

jsem si natrhat listy domů a vyrobit si eukalyptový olej proti chřipce, 

ale bylo mi řečeno, že jsou to eukalypty pouze okrasné, a že nemají 

léčivý účinek. Dopoledne jsme navštívili Kafarnaum, město ve kterém 

žil Ježíš, kde uzdravil Petrovu tchýni a také zde uzdravil ochrnutého, a 

museli přitom rozebrat střechu. Zjistili jsme, že domečky byly docela 

prosté, jedna místnůstka byla pro jednu rodinu. Večer dovnitř nanosili 

matrace a spali (proto Ježíš říká v podobenství o modlitbě, že máme 

být neodbytní jako soused, kterému přišla v noci návštěva - opravdu 

bylo těžké mezi spícími dětmi vstát, projít a něco hledat). Ráno 

matrace vynosili ven a uvnitř se zase pracovalo. A střechy byly  

složeny jen z palmových listů. A tak vůbec nebyl problém střechu 

rozebrat a znovu složit. Naše další cesta vedla ke Galilejskému 

jezeru, kde jsme mohli ochutnat zdejší zvláštní rybu (prý má dvě 

páteře, jednu na hřbetě a druhou uprostřed těla). Samozřejmě, že 

jsme využili také možnosti vykoupat se v jezeře. Krásná čistá voda a 

hory kolem vypadaly velmi romanticky. Odtud jsme jeli do Tabhy 

(místa kde Ježíš nasytil zástupy rozmnožením chleba a ryb). Na závěr 

dne jsme byli u chrámu Primátu sv. Petra s Mensa Christi. Tady se po 

svém zmrtvýchvstání Ježíš třikrát Petra zeptal, zda jej miluje a předal 

mu pastýřské poslání. Měli jsme tu mši svatou. Je to u Galilejského 

jezera, a v písku jsou tři kameny ve tvaru srdce. Viděli jsme červánky 

při západu slunce, a přitom v tomto čase u nás většinou prší, ale tady 

zase nespadla ani kapička.                     Pokračování příště       -js- 
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POSLOUCHÁME, SLEDUJEME A PODPORUJEME…  

RADIO PROGLAS A TV NOE 
Od 8. prosince roku 1995 vysílá v naší republice křesťanská radiová 

stanice Proglas. Jeho vlny jsme u nás ve Fryštáku mohli zachytit 

nejprve z vysílače z nedalekého Svatého Hostýna, později se síť 

vysílačů rozmnožila na 15 a dnes jeho fryštáčtí příznivci mohou 

využívat k příjmu i internet či satelit a v nedaleké budoucnosti 

digitální přenos. Hlavním posláním Proglasu je připravovat půdu pro 

evangelizaci, vytvářet a nabízet společenství, podporovat rodinu 

v tradičním pojetí a vlastním způsobem života svých členů svědčit o 

víře v Boha, lásce a naději.  Lidé, kteří svými dary podporují provoz 

Proglasu se registruji do Klubu přátel Rádia Proglas (letos jich bylo už 

přes 22.000). Ve Fryštáku je 44 členů Klubu  přátel Proglasu a dalších 

14 Fryštáčanů se už za naše rádio „přimlouvá na věčnosti“. Odhaduje 

se, že v naší republice je poslouchá týdně 80 až 150 tisíc posluchačů. 

Velká většina fryštáckých posluchačů podporuje své rádio finančně 

dle svých možností (skutečnost, že vysílá jako jediné české rádio více 

než 15 let bez reklam a finančního přínosu z nich, je možno 

považovat za zázrak).  Stále se zmenšující skupinka našich členů 

doposud volila formu hromadného daru. Na konci každého čtvrtletí 

jsme své dary odesílali společně jedním bankovním převodem, letos 

tak doposud odešlo na účet Proglasu 11.400,- Kč. Od příštího roku 

od skupinové formy podpory upustíme, finančně nejvýhodnější je 

forma převodu daru z bankovního účtu, kde je poplatek za transakci 

minimální či nulový, nedoporučujeme používat poštovní poukázky, 

kde je váš dar Proglasu doprovázen poštovním poplatkem.  

Mladší sestrou Proglasu je TV NOE. Vysílá od roku 2006 a u nás její 

program sledujeme pomocí digitálního satelitního vysílání DVB-S ze 

satelitu Astra 3A, nebo můžeme využít internetové vysílání. Rovněž 

příznivci TV NOE jsou sdruženi do svého klubu (v našem městě máme 

11 členů) a tato křesťanská televize rovněž nevysílá reklamy.  

Všichni, kdo se podílejí na tvorbě vysílání Proglasu a TV NOE usilují 

napodobit Pavlovu apoštolskou horlivost. Řečeno slovy samotného 

Krista: „Budou-li oni mlčet, bude křičet kamení!“ (Lk 19, 40) 

Bude dobře, když se v naší farnosti budou rozmnožovat řady těch, 

kteří toto evangelizační úsilí podpoří modlitbou, členstvím v Klubu 

přátel Proglasu a NOE a svými dary. 

 
                                                            
 

POZVÁNKA NA CESTOPISNOU BESEDU 

„PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA“, 
 

která se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince v 18 hodin  
v prostorách Městské knihovny ve Fryštáku. 

Spolu s výkladem budou promítány fotografie z cesty po 

Izraeli, především z Nazaretu a Betléma. 

K vidění bude i „betlém“ vyrobený z olivového dřeva  

dovezený přímo z Betléma. 

 

Těší se na Vás Jana a Stanislav Skaličkovi. 
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SLAVNOSTNÍ PREZENTACE NOVÉ KNIHY  

Středa 16. listopadu byla tak trochu 

sváteční – nejenom proto, že 

následující den bylo volno 

(připomínka 17. listopadu). 

V sále DISu se totiž sešlo několik 

desítek lidí (zdaleka ne jen farníků), 

kteří si přišli poslechnout zajímavé 

vyprávění Mgr. Víta Němce. Jak už 

Farníček dopředu „avízoval“ 

fryštácký autor představil svoji 

novou publikaci nazvanou …  

Školské sestry III. řádu svatého Františka ve Fryštáku v letech 

1898 – 1927. Slavnostní atmosféru podpořilo i vystoupení starosty 

města Mgr. Lubomíra Doležela a fryštáckého kronikáře PhDr. Česlava 

Zapletal (Víťa byl jeho žákem na holešovském gymnáziu). 

V autorově přednášce jsme se dozvěděli řadu zajímavých detailů 

nejenom z historie této budovy (DISu), ale i ze života našeho města na 

přelomu 19. a 20. století. Spousta zájemců (včetně našeho bývalého 

kněze P. Emila Matušů nebo publicisty a spisovatele Josefa Paly) si 

samozřejmě knihu zakoupila, a jak se sluší a patří nechala si připsat i 

autorovo věnování. 

Pro ty z Vás, kteří se akce nemohli zúčastnit a měli by o knížku, která 

by se mohla stát i hodnotným vánočním dárkem, zájem bude v prodeji 

nejenom v našem farním kostele, ale i v Domě Ignáce Stuchlého. 

 

Autoru Mgr. Vítu Němcovi se také sluší poděkovat za jeho práci na 

našem zpravodaji. Je totiž členem redakční rady Farníčku už od samého 

začátku – tedy celých 10 let. Přejeme mu, ať si jeho kniha najde cestu 

mezi své čtenáře.              -pn- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plný sál DISu pozorně poslouchal přednášku Mgr. Víta Němce. 

Hostem byl také bývalý fryštácký farář P. Emil Matušů. 
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CESTOVNÍ DENÍK DVOU MLADÝCH POUTNIC (3. ČÁST) 

V neděli dne 14. 8. 2011 nás čekal jeden 

z vysněných okamžiků naší návštěvy 

Španělska – účast na mši v La Sagrada 

Familia (chrám zasvěcený Svaté rodině). 

Tento chrám se staví už od roku 1882 a 

dokončen by měl být v roce 2026, kdy si 

Španělé připomenou 100. výročí od úmrtí 

Antonia Gaudího, stavitele tohoto 

velkolepého díla. Po snídani jsme kolem 9 

hodiny vyrazily spolu s ostatními vstříc 

tomuto velkému zážitku. V chrámu jsme 

byly o hodinu dříve (mše začínala 

v 11:00) a tak jsme měly čas si slavný 

chrám prohlédnout a vyfotit. Pocity se 

nedají popsat, každý z nás si odnesl něco 

ve svém srdci a budeme na to dlouho vzpomínat. Přes svoji 

mohutnost působil velmi lehce a prosvětleně. La Sagrada plná 

symbolů vypovídá o tom, že Gaudí byl hluboce věřící a měl dar od 

Boha. Po mši nás rychle „vypakovali“ a tak jsme se vydaly do 

nedalekého parčíku na oběd. Odpoledne byl volný program, a protože 

byl tento den posledním dnem v Barceloně, chtěly jsme si ho pořádně 

užít a stihnout to, co jsme ještě nestihly. Tak hurá na to. První přišel 

na řadu dům Casa Mila známý také jako La Pedrera neboli Kamenný 

dům. Bohužel nás tento dům nezaujal tak jako Casa batlló, ale 

podívat jsme se na něj musely. Po 2 hodinové zastávce, opět 

v nákupním centru (ach ty ženské), jsme celé natěšené spěchaly 

vstříc chladivému osvěžení v moři s písečnou pláží, no konečně! Když 

jsme docházely k pláži, tak se náš sen o úžasném koupání pomalu 

rozplýval. Mezi miliony lidí mačkajících se vedle sebe jsme ale našly 

volné místečko a nadšeně vyrazily k vodě. Naše nadšení však opadlo, 

když jsme spatřily moře plné odpadků a kdo ví čeho. No, nicméně 

jsme se odvážily a přece jenom si zaplavaly. Dlouho jsme se 

nezdržely a kolem 20:00 jsme vyrazily směr Fuentes Colores 

(barevná fontána). Cesta nebyla snadná, trochu jsme bloudily, ale 

Pán se o nás postaral a poslal nám dva své anděly strážné v podobě 

dvou skvělých babiček, které nám moc pomohly. Španělé jsou vůbec 

ochotnější a vstřícnější než lidé v ČR. To stojí za zamyšlení. No a teď 

nás čekal hřeb celého pobytu v Barceloně. Před námi se vynořilo 

náměstí plné osvětlených fontán, jimž dominovala obrovská fontána 

hrající všemi barvami doprovázená hudbou. I slzičky dojetí se 

objevily. Tím náš pobyt v Barceloně skončil a zítra se autobusem 

přemístíme do Madridu, kde nás čeká druhá – duchovně zaměřená 

část našeho dvoutýdenního pobytu ve Španělsku.                   p+mj 
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ADOPCE DĚTÍ NA DÁLKU. 
Milí fryštáčtí farníci, zveme vás opět k zapojení do projektu Adopce dětí 

na dálku, při němž dlouhodobě podporujeme 7 chudých indických dětí. 

Sbírka na tento účel probíhá v listopadu a prosinci v našem městě už 

šestnáctý rok. Své dary můžete předat paní Konečné na matrice MěÚ, 

paní Rakové ve školní jídelně a dále v jednotlivých částech města těmto 

občanům: Růženě Vítkové, Márii Urbáškové, Zdeňce Doležalové, Marii 

Kršákové, Aničce Skaličkové, Marii Zapletalové, Zdeňku Orsavovi a 

Františku Mrázkovi. Informace o průběhu sbírky budou zveřejněny na 

vývěsce u nákupního střediska a také ve FL a Farníčku.  

                                Všem dárcům předem děkují organizátoři akce. 
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DOPIS OTCE BISKUPA „KÁJI“ HERBSTA ČTENÁŘŮM FARNÍČKU 
 

Milí přátelé, vážení Fryštačané,  

zdravím vás z Prahy. Dozvěděl jsem se, že 

fryštacký Farníček bude slavit desáté 

narozeniny. Vzpomínám si, jak nám ve 

fryštackých novinách nechávali stránku, 

nebo aspoň půl, abychom mohli veřejnosti 

sdělit naše programy v kostele, nebo 

pozvánky na různé akce. Vzpomínám také, 

jak jsme si tenkrát  říkali, že by bylo dobré 

mít vlastní periodikum, které by vycházelo 

aspoň jednou za měsíc a Bohu díky, stalo 

se. Od té doby Farníček nepřetržitě 

vychází, letmo informuje o tom, co se 

odehrálo a co je již za námi, s větší 

podrobností pak zve ke všemu, co se 

chystá, aby bylo možné podílet se na všem, co farníci považují za 

důležité. Fryštacký Farníček pravidelně dostávám, asi byste uhodli, 

kdo mi ho každý měsíc posílá, abych stále mohl sledovat, co se ve vaší 

/v naší/ farnosti odehrává. Nechce se mi věřit, že to příští rok bude již 

deset let, co jsem vás musel opustit, ale ujišťuji vás, že kus mého 

srdce ve Fryštáku zůstal. Farníčku přeji, ať vzkvétá, ať nezapomene 

informovat o všem důležitém v rámci farnosti, a třeba i církve a stále 

hledá svou tvář, protože je to vizitka všech Fryštačanů, kteří hledají a 

milují Pána Ježíše. Bůh vám žehnej!! 

              Váš otec Karel 

 

V reakci na moji prosbu o příspěvek a hlavně rychlou odpověď otce 

biskupa jsem si dovolil jménem nás všech napsat následující přání… 

Milý otče Kájo, 

moc děkuji za váš příspěvek k 10. výročí 

Farníčku - myslím, že všichni fryštáčtí 

farníci budou potěšeni. Ještě jednou přeji 

co nejrychlejší uzdravení a protože se 

kvapem blíží Vánoce tak i radost z 

narození našeho Pána. Věřím, že se zase 

"a snad i brzy " uvidíme osobně u nás ve 

Fryštáku. A vyřizuji moc pozdravů od 

Vašich bývalých farníků.....všichni Vám 

přejí jen jedno - brzké uzdravení a myslí 

na Vás ve svých modlitbách....                           

    -pn- 

Fotografie ze srpnové hospitalizace otce biskupa Herbsta v nemocnici. 

                

 

 

 

 

POZVÁNKA 
Folklorní sdružení Prameny pí uč. V. Kunstové 

ve spolupráci s fryštáckou farností 

Vás zvou na 

 

TRADIČNÍ XXXIII. VÁNOČNÍ KONCERT 

SOUBORŮ PRAMENY, PRAMÉNEK A PRAMEN. 

PONDĚLÍ 26. PROSINCE 2011 V 15.00 HODIN 
V KOSTELE SVATÉHO MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU 
 

Průvodní slovo: Mgr. Pavel Nášel 

Věříme, že Vám doteky vánočních písní a koled 

zpříjemní tento sváteční čas. 

  

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED VÁNOCEMI 
 

 

18.12. 

 

neděle 

 

15.00 – 17.00 

 

P. Jan Komárek 

 

21.12. 

 

středa 

 

16.00 – 18.00 

 

P. Max Dřímal 

 

22.12. 

 

čtvrtek 

 

16.00 – 18.00 

 

P. Libor Všetula 

 

23.12. 

 

pátek 

 

10.00 – 12.00 

 

P. Miroslav Dibelka 

   

16.00 – 18.00 

 

P. František Bezděk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 

slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je 

květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, 

ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec je modlitbou 

krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je 

též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 

nechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. Přesto 

co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence 

už mnohé vyprosila. 

 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 

famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 

Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 

ji připravovali. 

 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 

biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 

Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 

potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 

vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 

svou láskou je Světlo pro každého člověka. 

 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 

Marii. 
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DUCHOVNÍ SLOVO 
Advent je dar. Naneštěstí pro nás dar 

stále více opomíjený. Jeho smyslem vždy 

bylo pomoci člověku znovu nalézt Boha, a 

tím sebe. Otázkou ale je, zda vůbec 

toužíme po pravdě o Bohu a o sobě. Zda 

před obojím neutíkáme (v adventu 

rychleji než jindy). Dostáváme tedy opět 

do rukou tuto příležitost. Nebude až tak 

dlouhá. Čím naplníme letošní advent? 

Zkusme si vymezit prostor, ve kterém se chceme připravovat na 

setkání s Bohem setkáváním se sebou. Zkusme si říci: Já přece 

nemám zapotřebí, já přece nemusím …! (shánět nesehnatelné, honit 

nedohonitelné, podléhat diktátu, co musím mít a bez čeho bych 

nebyl). Nepůjde to beze změny každodenních stereotypů. Nepůjde to 

bez bedlivého přezkoumání, kdo anebo co mi velí, mluví do života, 

utváří mé názory, formuje mé postoje. 

 Přesto je to veliká cesta k velikosti. Cesta, na které by 

poznenáhlu mohli být zase rodiče více pro své děti a děti pro své 

rodiče, staří pro mladé a mladí pro staré, člověk pro sebe a my 

všichni – pro Boha. 

 Pro sebe i pro Boha vytváříme i náš farní časopis. Představte 

si, že toto číslo Farníčku je jubilejní – 100. Kolik to bylo článků, 

informací, povzbuzení, zábavy. Stojí za to otevřít si i starší čísla a 

potěšit a povzbudit se tím, co všechno jsme společně prožili jako 

farnost, jako rodina Božích dětí. 

Děkuji všem redaktorům a přispěvatelům za vykonanou užitečnou 

práci a  Vám všem, celé farnosti, přeji požehnaný advent a šťastné 

Vánoce                                                             Váš otec Miroslav. 

 

 

PRANOSTIKY – PROSINEC                  PŘIPRAVIL FRANTIŠEK ZÁLOHA  
 Studený prosinec, brzké léto. 
 Když sníh v prosinci není, zima v březnu nepoleví. 
 Svatá Barbora (4.12.) na ledě, koleda na blátě. 
 O svaté Barboře (4.12.) – sáně jsou na dvoře. 
  Svatý Mikuláš (6.12.) – oplachuje břehy, rádo pršívá. 
 Svatá Lucie (13.12.) – noci upije a na flašku nepřidá. 
 O svatém Lazaru (17.12.) – ucpi doma každou spáru. 
 Na Adama a Evu (24.12.) – čekejte oblevu. 
 Na Štědrý den hvězdičky, nesou vajíčka slepičky. 
 Lepší Vánoce třeskuté, než tekuté. 

FARNÍČEK  12/11                       - 11 - 

                                                             KALENDÁRIUM PROSINEC 2011 
  4.12. 2. neděle adventní 

  6.12. Památka svatého Mikuláše  

  7.12. Památka svatého Ambroţe 

  8.12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 

11.12. 3. neděle adventní 

13.12. Památka svaté Lucie 

14.12. Památka svatého Jana od Kříţe 

18.12. 4. neděle adventní 

24.12. Štědrý den 

25.12. Boţí hod vánoční 

26.12. Svátek svatého Štěpána 

27.12. Svátek svatého Jana, apoštola 

28.12. Svátek svatých Mláďátek 

30.12. Svátek svaté Rodiny 

31.12. Silvestr – konec občanského roku           sv. Jan od Kříţe           

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŢEB 2011 

18.12. 4. neděle adventní           8.00, 10.00   

24.12. Štědrý den               16.00 (pro děti a rodiče)  

    22.00 (zpívaná půlnoční) 

25.12. Hod Boţí Vánoční                   8.00, 10.00 

25.12. Ţivý Betlém na náměstí Míru     14.00 

26.12. Svátek svatého Štěpána           8.00, 10.00 

31.12. Silvestr                   17.00 (děkovná) 

  1. 1. Slavnost Matky Boţí Panny Marie    8.00, 10.00 

    

 

 
 
                                         
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Rok 2011 se naplnil a před námi je advent  

a pomalu stojíme na prahu letošních Vánoc. 

Krásná tradice Hodu Božího Vánočního spojená  

s humanitární sbírkou bude pokračovat i letos. 

 

ZVEME VÁS NA ŢIVÝ BETLÉM, 

KTERÝ SE BUDE KONAT 

V NEDĚLI 25. PROSINCE OD 14 HODIN  

NA NÁMĚSTÍ MÍRU VE FRYŠTÁKU 

Těšíme se na setkání s Vámi u „Betlémské stáje“. 

*** 

PŘEJEME VŠEM ČTENÁŘŮM FARNÍČKU 

POKOJNÝ ADVENT, 
RADOSTNÉ PROŢITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH 

A DO NOVÉHO ROKU 2012 HODNĚ POMOCI BOŢÍ. 
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Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KŘÍŢOVKA NA PROSINEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nejen o Vánocích platí…viz tajenka 
Vodorovně: A. Kujný nerost, stavební podnik (zkr.), zdali, remíza v šachu. –  
B. Patro ve stodole, vzor dokonalosti, sbor ministrů, korýš. – C. Květní prášek, 
trávník, II. díl tajenky, řeka v Kanadě, římsky 2050. – D. Italské město, shluk 

lidí, staročeské zájmeno, nádhera. – E. Vířivé tance, druh ořechu, náš herec, 
město v Jemenu. – F. Na kterém místě, shluk bublin, popěvek, čas, německy 
„paže“. - G. Prachovka, SPZ Litoměřic, obec u Domažlic, německy „červený“, 
potomek. – H. Mrak, uskutečňovat stavbu, pomůcka pradlen. – I. Roztírat, IV. díl 
tajenky, člen indoevropského kmene. – J. Části úst, anglicky „dub“, SPZ Svitav, 

norský rychlobruslař (OH 1960), španělské město. 
Svisle: 1. Nemoc rtů, patron. – 2. I.díl tajenky, 3. Věžní hodiny, odstraňovat 

plevel. – 4. Hospodářské náčiní, mzdy. – 5. Polská řeka, číslovka, rusky „kdo“. – 
6. Vidina ve spánku, jméno Medřické, SPZ Staré Lubovni. – 7. Pestrý pták, 
papoušek, opuchlina. – 8. Město ve Francii, německý název Domažlic. –  
9. Rozruch, obilniny. – 10. Nehodní, předložka, část slovního projevu. –  
11. Evropan, ostrov v Malých Sundách, SPZ Trenčína. – 12. Město na Aljašce 
(USA), město v Nigérii, vesnice. – 13. Poschodí, útok. – 14. Vojsko, slétnutí. – 

15. III. díl tajenky. – 16. Rodový svaz, český kníže.  

Nápověda: C. Nat, F. Arm, 8. Taus, 11. Alor                 František Záloha                                               
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Fryštácký Farníček slaví – vychází jubilejní  
sté číslo našeho farního časopisu. 
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